
Ἡ παράδοση αὐτή δείχνει
τή μεγάλη πίστη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ

στήν ἀνάσταση τοῦ Γένους

ὉὉ  ππαασσςς  ττόόνν  ἄἄκκοουυσσεε  κκααίί  ρρώώττηησσεε::
——  ΤΤίί  ἔἔχχεειιςς,,  ἙἙλλλληηννόόπποουυλλοο;;  γγιιααττίί  ἀἀνναασσττεεννάάζζεειιςς

ἔἔττσσιι;;
——  ΚΚααίί  ππῶῶςς  ννάά  μμήήνν  ἀἀνναασσττεεννάάζζωω  ἔἔττσσιι,,  ἀἀφφέέννττηη;;
——  ΤΤίί  σσοοῦῦ  χχάάλλαασσεε  ττήήνν  κκααρρδδιιάά;;
——  ΚΚααίί  ππῶῶςς  ννάά  μμήήνν  κκλλααίίεειι  ἡἡ  κκααρρδδιιάά  μμοουυ,,  ὅὅτταανν  ξξέέ--

ρρωω  ππώώςς  ὅὅλλοοςς  ααὐὐττόόςς  ὁὁ  ὡὡρρααῖῖοοςς  ττόόπποοςς  κκααίί  ααὐὐττάά  ττάά
ττρρεεχχοούύμμεενναα  ννεερράά  κκααίί  ττάά  ββοουυννάά  ἦἦτταανν  δδιικκάά  μμααςς  μμιιάά
φφοορράά,,  ππῶῶςς  ἐἐσσεεῖῖςς  κκααίί  οοἱἱ  ππααττέέρρεεςς  σσααςς  μμςς  ττάά  ππήήρρααττεε;;

——  ἜἜττσσιι  ττόό  ἤἤθθεελλεε  ὁὁ  ἈἈλλλλάάχχ..
——  ΜΜάά  ὄὄχχιι  γγιιάά  ππάάνντταα,,  εεἶἶππεε  ττόό  ἙἙλλλληηννόόπποουυ  λλοο,,

γγιιααττίί  οοἱἱ  γγέέρροοιι  μμςς  λλέέννεε,,  κκααίί  ὅὅππωωςς  μμςς  ββλλέέππεειι  ὁὁ  ΘΘεε--
όόςς,,  ἐἐγγώώ  ππάάνντταα  ττρρέέφφωω  ττήήνν  ππεεπποοίίθθηησσηη  ππώώςς  μμέέ  ττόόνν
κκααιιρρόό  ππάάλλιι  δδιικκάά  μμααςς  θθάά  εεἶἶννααιι!!

ὉὉ  ππαασσςς  ὀὀρργγίίσσττηηκκεε..
——  ΒΒρρέέ  ἀἀννόόηηττεε,,  φφώώ  ννααξξεε,,  ττίί  κκοουυττααμμάά    ρρεεςς  εεἶἶννααιι

ααὐὐττέέςς,,  πποούύ  λλέέςς;;
ΚΚααίί  ἁἁρρππάάζζοοννττααςς  ττήή  σσοούύββλλαα  πποούύ  εεἶἶχχεε  ψψηη  θθᾹᾹ  ττόό

ἀἀρρννίί  κκααίί  μμααύύρρηη  ὅὅππωωςς  ἦἦτταανν,,  ττήήνν  ἔἔμμππηηξξεε  μμέέ  ὅὅλληη  ττοουυ
ττήή  δδύύννααμμηη  σσττήή  γγᾹᾹ..

——  ΝΝάά!!  φφώώννααξξεε..  ΤΤόό  ββλλέέππεειιςς  ααὐὐττόό;;  λλοοιιππόόνν  ἄἄνν
ααὐὐττόό  ττόό  κκααμμέέννοο  ξξεερρόόκκλλααδδοο  ββγγάάλλεειι  κκλλααδδιιάά  κκααίί  φφύύλλ--
λλαα,,  ττόόττεε  μμπποορρεεῖῖςς  ννάά  ττρρέέφφεειιςς  ττήήνν  ἐἐλλππίίδδαα  ὅὅττιι  οοἱἱ  δδιι--
κκοοίί  σσοουυ  θθάά  ξξααννααππάάρροουυνν  ααὐὐττόόνν  ττόόνν  ττόόπποο!!

ΚΚααίί  ννάά!!  ΤΤήήνν  ἄἄλλλληη  μμέέρραα  ἡἡ  σσοούύββλλαα  εεἶἶχχεε  ρριιζζώώσσεειι
κκααίί  ββλλάάσσττηησσεε  κκααίί  μμεεγγάάλλωωσσεε,,  ἔἔγγιιννεε  ττόό  ψψηηλλόό  κκυυππαα--
ρρίίσσσσιι,,  πποούύ  ἦἦτταανν  ἐἐκκεεῖῖ  γγιιάά  ττόόσσαα  χχρρόόννιιαα  ἀἀππόό  ππάάννωω
ἀἀππόό  ττόόνν  κκάάμμπποο  ττᾹᾹςς  ΣΣππάάρρττηηςς..

ΚΚιι  ααὐὐττόό  ττόό  ἙἙλλλληηννόόπποουυλλοο  ἦἦτταανν  ἕἕννααςς  ἀἀππόό  κκεείί--
ννοουυςς  πποούύ  πποολλέέμμηησσαανν,,  γγιιάά  ννάά  ξξααννααππάάρροουυνν  ττόόνν  ττόό--
πποο  μμααςς  κκιι  ὅὅτταανν  ἦἦτταανν  ππάάλλιι  ἐἐ  λλεεύύθθεερρηη  ἡἡ  ἙἙλλλλάάδδαα,,
ἔἔφφεερρννεε  ττάά  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  κκααίί  ττάά  ππααιιδδιιάά  ττῶῶνν  ππααιιδδιιῶῶνν
ττοουυ  κκάάττωω  ἀἀππόό  ττόό  κκυυππααρρίίσσσσιι  κκααίί  ττοούύςς  ἔἔλλεεγγεε  ππῶῶςς
φφύύττρρωωσσεε»»..
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ΚΚοοννττάά  σσττόό  ΜΜυυσσττρράά  σσ’’  ἕἕνναα  ὀὀρροοππέέ--
δδιιοο,,  ὅὅ  πποουυ  κκάάττωω  φφααίίννεεττααιι  ὅὅλληη  ἡἡ
ΣΣππάάρρττηη,,  ββρριισσκκόότταανν  ππρρίίνν  μμεερριικκάά  χχρρόό--
ννιιαα  ἕἕνναα  ψψηηλλόό  κκυυππααρρίίσσσσιι  ττοοῦῦ  ττόόπποουυ..

ΤΤώώρραα  δδέένν  ὑὑππάάρρχχεειι  ππιιάά..
ΚΚάάπποοιιοοςς  ἄἄννααψψεε  φφωωττιιάά  ἐἐκκεεῖῖ  κκοοννττάά,,

χχωωρρίίςς  ννάά  σσκκεεφφττᾹᾹ  ττόό  κκααηημμέέννοο  ττόό  γγέέ--
ρριικκοο  δδέέννττρροο,,  κκααίί  οοἱἱ  σσππίίθθεεςς  ἔἔππεεσσαανν
ἐἐππάάννωω  ττοουυ  κκιι  ἔἔππιιαασσεε  φφωωττιιάά  κκααίί  κκάάηη--
κκεε..

ΑΑὐὐττόό  ττόό  κκυυππααρρίίσσσσιι  φφυυττεεύύττηηκκεε  πποο--
λλύύ  ππεερρίίεερργγαα..

ὍὍτταανν  οοἱἱ  ΤΤοοῦῦρρκκοοιι  ἦἦτταανν  ἀἀκκόόμμηη
σσττόόνν  ττόόπποο  μμααςς,,  ἕἕννααςς  μμεεγγάάλλοοςς  ππαασσςς
ἦἦρρθθεε  μμιιάά  μμέέρραα  σσ’’  ααὐὐττόό  ττόό  μμέέρροοςς  ννάά
ππάάρρηη  ττόόνν  ἀἀέέρραα  ττοουυ..  ἜἜδδωωσσεε  δδιιααττααγγήή
σσττοούύςς  δδοούύλλοουυςς  ττοουυ  ννάά  ττοοῦῦ  ψψήήσσοουυνν
ἕἕνναα  ἀἀρρννίί  σσττήή  σσοούύββλλαα  κκααίί  κκάάθθιισσεε  ἐἐκκεεῖῖ
κκιι  ἄἄρρχχιισσεε  ννάά  ττρρώώεειι..

ΕΕἶἶχχεε  μμααζζίί  ττοουυ  ἕἕνναα  ννέέοο  ββοοσσκκόό,,  χχρριι--
σσττιιααννόό,,  πποούύ  ττόόνν  ὑὑππηηρρεεττοοῦῦσσεε  κκααίί  κκαα--
θθώώςς  ττόό  ππααιιδδίί  σσττεεκκόότταανν  ἐἐκκεεῖῖ  ππάάννωω
κκααίί  κκοοίίττααζζεε  ααὐὐττόό  ττόό  ἔἔκκτταακκττοο  θθέέααμμαα,,
ττοούύςς  κκάάμμπποουυςς  μμέέ  ττάά  δδέέννττρραα,,  ττάά  ττρρεε--
χχοούύμμεενναα  ννεερράά  κκααίί  ττάά  ββοουυννάά  ττρριιγγύύρρωω,,
ἀἀνναασσττέέννααξξεε  ββααθθιιάά..
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